Campeonato Regional Corta Mato Curto A. A. Porto
Campeonato Regional Jovem de Corta-mato
- 8 de maio de 2021 Programa/Horário

Horário

Escalão

Sexo

Distância

9:30h
9:35h
9:45h
10:00h
10:15h
10:30h
10:50h
11:10h

Benjamins A
Benjamins B
Infantis
Infantis
Iniciados
Iniciados
Juvenis
Juvenis

M/F
M/F
Fem
Mas
Fem
Mas
Fem
Mas

600 m
1.000 m
2.000 m
2.000 m
2.500 m
3.000 m
4.000 m
4.000 m

14:30h

Sénior / Vet.
Júnior / Sénior / Vet.
Sénior / Vet.
Júnior / Sénior / Vet.

Fem
Fem
Mas
Mas

4.000 m
4.000 m
4.000 m
4.000 m

Série B Fem
Série A Fem
Série B Mas
Série A Mas

Nota: a quantidade de séries será conforme a quantidade de inscritos e a possibilidade máxima de colocar em cada
série, dentro das normas da DGS, podendo ser mais que duas séries em Masculino e Feminino

Distinções Veteranos:
Veteranos F35 - Fem
Veteranos F40 - Fem
Veteranos F50 – Fem.
Veteranos M35 – Masc.
Veteranos M40 – Masc.
Veteranos M45 – Masc.
Veteranos M50 – Masc.
Veteranos M55 – Masc.
Veteranos M60 – Masc.

(35 a 39 anos)
(40 a 49 anos)
+ 50 anos
(35 a 39 anos)
(40 a 44 anos)
( 45 a 49 anos)
( 50 a 54 anos)
( 55 a 59 anos)
+ 60 anos

LOCAL: Parque de Picoutos - Rua Mainça 1204 -- Leça do Balio
Coordenadas: 41.197898, -8.619847
Regulamento
1.

Esta competição destina-se exclusivamente a atletas filiados, com situação regularizada na
Associação de Atletismo do Porto e na plataforma Lince até ao dia 28 de abril (quarta-feira).
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Nesta competição só poderão participar, exclusivamente, atletas pertencentes aos escalões
indicados em cada prova no programa/horário. Os atletas só podem participar na prova destinada
ao seu escalão.
Haverá classificações individuais e coletivas, em todos os escalões, exceto para o escalão de Benj.
A e B, em que só haverá classificação individual.
Para a classificação coletiva, no escalão de Infantis, Iniciados e Juvenis (C.R.) contam os 4 primeiros
atletas de cada clube.
No Corta mato Jovem, Júnior, Absolutos e Veteranos os atletas devem correr com o Dorsal anual
AAP.
Para a classificação coletiva do Camp. Reg. de Corta-mato Curto Absolutos contam os 4 primeiros
atletas de cada clube, tendo que, no mínimo, desses ser 2 atletas do escalão Sénior. (Contando no
escalão de seniores todos os veteranos). Com as provas em separado será feira uma geral por
tempos agrupando as várias séries, caso exista algum atleta com tempo igual terá o critério de
ordenação da série mais rápida para a série menos rápida.
Haverá classificação coletiva para a geral dos escalões de veteranos masculinos e para a geral dos
escalões de veteranos femininos. Esta classificação será obtida pelos 4 melhores veteranos de cada
clube.
INSCRIÇÕES: Até ao dia 4 de maio de 2021 (terça-feira).
a. As inscrições terão de ser efetuadas obrigatoriamente na plataforma www.fpacompeticoes.pt
para todos os atletas e clubes filiados na AAPorto.
b. Não precisam de confirmar a presença com antecedência, apenas apresentar-se na porta de
entrada/secretariado, 15 minutos antes, para o seu escalão e série com o dorsal anual de
competição.
c. Não aceitamos atletas não federados, nem atletas que não sejam federados na AA Porto.

9.

Prémios do Camp. Regional:
Medalhas: aos 3 primeiros classificados de cada escalão e sexo e aos atletas que pontuaram para
as equipas vencedoras de cada escalão e sexo (Infantis, Iniciados, Juvenis, Júnior, Absoluto e
Veteranos).
Troféus: às 3 equipas melhor classificadas de cada escalão e sexo (Infantis, Iniciados, Juvenis,
Júnior, Absoluto e veteranos).
10. Subsidio monetário ás 3 primeiras equipas Absolutos masculinas e femininas, num valor total de
750€.
COLETIVO
1º class.
2º class.
3º class.

MASC
150€
125€
100€

FEM
150€
125€
100€

11. Os Clubes ou os atletas Individuais são obrigados a entregar os termos de responsabilidade, sendo
obrigatório a entrega deste documento em prejuízo da não participação na competição.
12. No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições de Federação
Portuguesa de Atletismo.
13. Todos os atletas devem seguir os procedimentos de circulação no espaço de competição
(documento anexo) e após o término das provas deve abandonar o mesmo local.
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